
Spolek rodičů a přátel školy ZŠ logopedická, z.s. 

Zápis z Rady rodičů Patron 

Termín rady:    5. 11. 2019 v 15:00 hod. 

Přítomni:          Mgr. Ivana Přívratská – vedoucí základní školy 

                           Mgr. Petra Dvořáčková – zástupce školy – první stupeň 

                           Mgr. Simon Schwab – zástupce školy – druhý stupeň 

                           Mgr. Michaela Kolářová – třídní učitelka 5. D 

                           Rodiče jako zástupci jednotlivých tříd v počtu 10. 

 

 

Od paní Mgr. Michaely Kolářové byly poskytnuty informace týkající se plánované stávky učitelů 

dne 6. 11. 2019. Škola v tento den bude otevřena s omezením. 

Od paní Mgr. Ivany Přívratské byly poskytnuty informace o akcích, které se uskutečnily od 

začátku školního roku. 

- Zhodnocení akce Dýňování – velice chválená ze strany nejen pedagogů, rodičů, ale 

hlavně dětí. Na této akci byl pro děti připraven skákací hrad, celková faktura je 

vystavena na částku 5.900,- Kč. Rada rodičů schválila proplacení celé částky. 

- Relaxační učebna je ve fázi dokončení. Vše by mělo být hotové do konce listopadu. 

- Mikulášská nadílka proběhne 5. 12. 2019. Radou byl schválen příspěvek 30,- Kč na žáka. 

- Dále rada schválila příspěvek na zimní turistický kurz ve výši 3.000,- Kč. 

Od paní Mgr. Petry Dvořáčkové byly poskytnuty informace o uhrazení poplatku 300,- Kč na 

žáka, do dnešního dne bylo vybráno 31.950,- Kč. Dosud nezaplatilo 26 dětí. Poplatky by měly 

být vybrány do konce příštího týdne. 

Dále byly poskytnuty informace o plánovaných akcích I. stupně: 

- Vitamínový den. 

- Návštěva knihovny Pohádka, kde budou žáci prvního stupně pasováni na čtenáře – 

dostanou svůj první slabikář. 

- Teplákový den ve škole. 

- Projekt Příběh mojí rodiny. 

 

Plánované akce II. stupně: 

- Návštěva Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové – program „Listopad 1989 a 

Václav Havel“. 

- Projekt Měsíc filmu na školách – Pád železné opony, beseda s hostem – dr. Jiří Vedlich. 



- Burza SŠ a zaměstnavatelů v Aldisu. 

- Teplákový den ve škole. 

- Projekt Příběh mojí rodiny. 

- Návštěva Babiččina údolí. 

 

Pan Mgr. Simon Schwab dále informoval o plánovaném zimním turistickém kurzu, který se 

uskuteční v termínu  10. – 14. února 2020. Předpokládaná cena je 2.000,- až 2.500,- Kč. Na 

tento kurz se mohou děti II. stupně ještě přihlásit. I. stupeň preferuje letní turistický kurz. 

Dále je nabídnuta exkurze do Osvětimi. Podrobné informace jsou na webových stránkách. 

 

 

Zápis zpracovala: Lada Fialová 

 

 

 

 

 

  

 


